ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 05/2017
συνεδριάσεως του Συµβουλίου ∆. Κ. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης
αριθ. απόφασης 06/2017
Περίληψη
«κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Θέρµης για το έτος 2018».
Στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆ηµ. Kοιν. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης, σήµερα 30
Ιουνίου ηµέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, συνήλθε το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοιν. Ταγαράδων του
∆ήµου Θέρµης σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αρίθ 21749/27ης-06-2017
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε κάθε σύµβουλο και
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παρακάτω θέµα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ

ΚΑΝΕΙΣ

O πρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Θέρµης για το έτος 2018» και αφού έλαβε
υπόψη:
•
•
•

Τις διατάξεις των άρθρων 83 και 86 του Ν. 3852/2010 περί αρµοδιοτήτων των Συµβουλίων
∆ηµοτικών Κοινοτήτων.
Το µε αριθµ. πρωτ.: 21616/26-6-2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Θέρµης µε θέµα «κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Θέρµης για το έτος 2018»
Το άρθρο 25 του νόµου 3468/2006 περί «παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας», πρότεινε στο συµβούλιο για το τεχνικό πρόγραµµα του 2018 τα
παρακάτω:

Α: 1. Μελέτη για την κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στο υπ΄ αρίθ. 472 αγροτεµάχιο.
2. Ανακατασκευή της σχάρας συλλογής όµβριων υδάτων στην είσοδο της κοινότητας (οδός
Βασ. Γεωργίου).
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3. Μελέτη για κατασκευή δικτύου συλλογής όµβριων υδάτων κατά µήκος της οδού Γράµµου
Βίτσι.
4. Συντήρηση των εγκαταστάσεων του κεντρικού πάρκου.
5. ∆ίκτυο ηλεκτροφωτισµού στο πάρκο κάτω από τα νεκροταφεία.
6. Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού στην οδό Τσακάλωφ, από το ύψος της οδού
Καραϊσκάκη έως το ύψος της οδού Βασ. Γεωργίου.
7. Μελέτη και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης επί των οδών Ρήγα Φεραίου, Ονείρων και 3ης
οδού.
8. Επέκταση µικροφωνικής εγκατάστασης µε τρεις πυλώνες ασύρµατης επικοινωνίας µε το
κέντρο.
9. Αντικατάσταση των αµιαντοσωλήνων του παλαιού δικτύου ύδρευσης.
10. Μελέτη για ανάπλαση του χειµάρρου νοτιοανατολικά του οικισµού.
11. Κατασκευή γέφυρας στην 8η οδό.
12. Μελέτη για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου µεταφοράς νερού από την 1η οδό προς τα
αγροτεµάχια γύρω από την οδό Ονείρων.
13. ∆ηµιουργία χώρου αναψυχής (κιόσκι µε παγκάκια στην προέκταση της οδού Ρ. Φεραίου
προς την 6η οδό).
14. Κατασκευή µίας αίθουσας διδασκαλίας στο δηµοτικό σχολείο.
Β: Την εφαρµογή του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006 (περί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε ) του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο αναφέρεται στα παρακάτω:
Παράγραφος Α 1: «κάθε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., επιβαρύνεται µε ειδικό τέλος.
Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιµής πώλησης της ηλεκτρικής
ενέργειας στον διαχειριστή συστήµατος ή του δικτύου ή των µη διασυνδεδεµένων νήσων».
Παράγραφος Α 2: «Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος παρακρατούνται από τον αρµόδιο
διαχειριστή και αποδίδονται κατά ποσοστό 80% στον Ο.Τ.Α. εντός των ∆ιοικητικών ορίων του
οποίου είναι εγκατεστηµένοι οι σταθµοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή στους Ο.Τ.Α. πρώτου
βαθµού από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραµµή σύνδεσης του σταθµού µε το
σύστηµα ή το δίκτυο».
Παράγραφος Α 3: «Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του
προϋπολογισµού του οικείου Ο.Τ.Α. (έσοδα από σταθµούς παραγωγής ενέργειας) και διατίθενται
υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης,
σε περιοχές εκτός των ορίων του δηµοτικού ή κοινοτικού διαµερίσµατος όπου είναι
εγκατεστηµένος ο σταθµός ή διέρχεται η γραµµή σύνδεσης και σε ποσοστό 20%,στην υπόλοιπη
περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού. Κατά την εκτέλεση και λειτουργία των έργων αυτών,
µε µέριµνα του οικείου Ο.Τ.Α που εκτελεί τα έργα, αναρτάται ειδική σήµανση που αναγράφεται η
προέλευση των σχετικών έργων. Οι οικείοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να υποβάλουν στον Υπουργό
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Ανάπτυξης και στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας εντός του πρώτου τριµήνου κάθε
επόµενου έτους, έκθεση για τον απολογισµό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το
εδικό τέλος».
ειδικότερα ζήτησε:
1. την εφαρµογή του παραπάνω Νόµου, λόγω λειτουργίας µονάδας παράγωγης ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε στη χωµατερή από το 2006, αρχής γενοµένης από το τεχνικό πρόγραµµα
του 2018.
2. Για δε τη περίοδο 2006-2017, την δέσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι τα χρήµατα
της περιόδου αυτής θα διατεθούν αναδροµικά για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής του
κτηρίου του κέντρου Πολιτισµού Ταγαράδων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση των ανωτέρω αιτηµάτων και κάλεσε τα µέλη
του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α: 1. Μελέτη για την κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στο υπ΄ αρίθ. 472 αγροτεµάχιο.
2. Ανακατασκευή της σχάρας συλλογής όµβριων υδάτων στην είσοδο της κοινότητας (οδός
Βασ. Γεωργίου).
3. Μελέτη για κατασκευή δικτύου συλλογής όµβριων υδάτων κατά µήκος της οδού Γράµµου
Βίτσι.
4. Συντήρηση των εγκαταστάσεων του κεντρικού πάρκου.
5. ∆ίκτυο ηλεκτροφωτισµού στο πάρκο κάτω από τα νεκροταφεία.
6. Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού στην οδό Τσακάλωφ, από το ύψος της οδού
Καραϊσκάκη έως το ύψος της οδού Βασ. Γεωργίου.
7. Μελέτη και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης επί των οδών Ρήγα Φεραίου, Ονείρων και 3ης
οδού.
8. Επέκταση µικροφωνικής εγκατάστασης µε τρεις πυλώνες ασύρµατης επικοινωνίας µε το
κέντρο.
9. Αντικατάσταση των αµιαντοσωλήνων του παλαιού δικτύου ύδρευσης.
10. Μελέτη για ανάπλαση του χειµάρρου νοτιοανατολικά του οικισµού.
11. Κατασκευή γέφυρας στην 8η οδό.
12. Μελέτη για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου µεταφοράς νερού από την 1η οδό προς τα
αγροτεµάχια γύρω από την οδό Ονείρων.
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13. ∆ηµιουργία χώρου αναψυχής (κιόσκι µε παγκάκια στην προέκταση της οδού Ρ. Φεραίου
προς την 6η οδό).
14. Κατασκευή µίας αίθουσας διδασκαλίας στο δηµοτικό σχολείο.
Β: Την εφαρµογή του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006 ( περί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο αναφέρεται στα παρακάτω:
Παράγραφος Α 1: « κάθε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., επιβαρύνεται µε ειδικό τέλος.
Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιµής πώλησης της ηλεκτρικής
ενέργειας στον διαχειριστή συστήµατος ή του δικτύου ή των µη διασυνδεδεµένων νήσων».
Παράγραφος Α 2: « Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος παρακρατούνται από τον αρµόδιο
διαχειριστή και αποδίδονται κατά ποσοστό 80% στον Ο.Τ.Α. εντός των ∆ιοικητικών ορίων του
οποίου είναι εγκατεστηµένοι οι σταθµοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή στους Ο.Τ.Α. πρώτου
βαθµού από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραµµή σύνδεσης του σταθµού µε το
σύστηµα ή το δίκτυο».
Παράγραφος Α 3: « Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του
προϋπολογισµού του οικείου Ο.Τ.Α. (έσοδα από σταθµούς παραγωγής ενέργειας) και διατίθενται
υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης,
σε περιοχές εκτός των ορίων του δηµοτικού ή κοινοτικού διαµερίσµατος όπου είναι
εγκατεστηµένος ο σταθµός ή διέρχεται η γραµµή σύνδεσης και σε ποσοστό 20%,στην υπόλοιπη
περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού. Κατά την εκτέλεση και λειτουργία των έργων αυτών,
µε µέριµνα του οικείου Ο.Τ.Α που εκτελεί τα έργα, αναρτάται ειδική σήµανση που αναγράφεται η
προέλευση των σχετικών έργων. Οι οικείοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να υποβάλουν στον Υπουργό
Ανάπτυξης και στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας εντός του πρώτου τριµήνου κάθε
επόµενου έτους, έκθεση για τον απολογισµό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το
εδικό τέλος».
ειδικότερα εισηγείται:
1. την εφαρµογή του παραπάνω Νόµου, λόγω λειτουργίας µονάδας παράγωγης ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε στη χωµατερή από το 2006, αρχής γενοµένης από το τεχνικό πρόγραµµα
του 2018.
2. Για δε τη περίοδο 2006-2017, την δέσµευση του ∆ηµ. Συµβουλίου ότι τα χρήµατα της
περιόδου αυτής θα διατεθούν αναδροµικά για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής του
κτηρίου του κέντρου Πολιτισµού Ταγαράδων.
Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Στο συµβούλιο παραβρέθηκε και ο υπάλληλος Μητακίδης Ηρακλής για την τήρηση των
πρακτικών.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ
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